noviny_vianoce2014:noviny

15.12.2014

17:41

Page 1

ĽUBEĽSKÉ NOVINY vianoce 2014

4

Výsledky komunálnych volieb v našej obci

Komunálne voľby do Obecného zastupiteľstva a starostu obce v Ľubeli sa uskutočnili dňa 15.novembra 2014 v
čase od 7:00 – 20:00 hod. pod dohľadom miestnej volebnej komisie, ktorá pracovala v zložení:
Predseda: Mária Kubíková, Mgr.
Členovia: Vladimír Magerčiak, Dašena Antolová, Dana Červeňová, Amália Jančiová
Zapisovateľka : Milena Škvarková

V zozname voličov bolo zapísaných 964 osôb, právo voliť využilo 432 občanov, čo predstavuje 45%. Nižšiu účasť
na voľbách v rámci okresu L. Mikuláš zaznamenali len 4 obce.
Voľba starostu obce
O tento post sa uchádzal 1 kandidát menovite pán Erik Gemzický, Ing., PhD. (Slovenská národná strana –
SMER - sociálna demokracia). Celkove získal 392 platných hlasov (90,7%)a stal sa opätovne starostom obce
Ľubeľa.

Voľba poslancov do Obecného zastupiteľstva
Pre obec Ľubeľa bolo určených 9 poslaneckých miest, o ktoré sa uchádzalo 13 kandidátov. Pre poslancov do
obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 413 platných hlasov (95,6%).
Poslancami obecného zastupiteľstva sa stali:
Peter Slavkovský,Bc.
SNS,SMER-SD
269 platných hlasov
Erika Miklášová, Mgr.
nezávislý kandidát
220
Mariana Magerčiaková, PhDr., PhD.
SNS,SMER-SD
214
Adrian Kališ, MUDr., PhD.
SNS,SMER-SD
209
Marian Matejovie
SNS,SMER-SD
205
Zuzana Kubíková, Ing.
SNS,SMER-SD
199
Ľubomír Kubík
SDS
194
Andrej Kubík, Ing.
SNS,SMER-SD
183
Daniel Kandera
SNS,SMER-SD
158
Náhradníci:
Branislav Kubík
Juraj Halaj,Bc.
Mária Nováková
Peter Červeň

SDS
SNS,SMER-SD
SNS,SMER-SD
KDH

146
143
126
120

Voľby prebehli v príjemnej a pokojnej atmosfére bez rušivých momentov. Srdečne blahoželáme k zvoleniu
starostovi obce a zvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva v obci Ľubeľa a želáme im veľa úspechov v náročnej
a zodpovednej práci, ktorá ich čaká pri zveľaďovaní a rozvoji našej obce.
Mgr. Mária Kubíková
predsedníčka miestnej volebnej komisie
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Prichádza tichučko, nebadane, vždy vo vianočný podvečer,
keď sa všetci poschádzame okolo sviatočne prestretého
stola. Tento tichý hosť si sadá k nám; práve vdychujeme
vôňu ihličia, kapustnice, natierame oblátky medom, s
nádejou strážime plamienok sviečky a v predstavách sa
vraciame do detstva. Ten tichý hosť je RADOSŤ, sadá si do
rodín, kde vládne pohoda, láska, vzájomná ohľaduplnosť,
a kde aj krása a úcta k tradíciám majú svoje miesto.

Milí spoluobčania,
opäť sú predo dvermi najkrajšie sviatky
by sme sa mali pozastaviť, stíšiť. Pre
darčekmi, pre iného chvíle očakávané nezištne celý rok. A niekto Vianoce vníma
koniec starého odchádzajúceho roka, kedy sa hodnotí, aký bol ten uplynulý rok,
vzal.

roka- Vianoce- čas, kedy
niekoho je to iba hon za
už ako čas, kedy sa blíži
čo priniesol a naopak, čo

Už v januári boli v našej obci doplňujúce voľby na starostu obce, v ktorých ste mi vyslovili dôveru a mali
sme pred sebou niekoľko výziev. Potrebovali sme naplánovať ďalšie fungovanie obce, či už z hľadiska rozvoja
a čerpania rozpočtu, alebo prípravy spoločenských podujatí. Ja som sa v prvom rade rozhodol zamerať na
vzťah s vami občanmi. Som zástancom toho, že medziľudské vzťahy sú najdôležitejšie. Ak sú na dobrej úrovni,
potom sa dajú realizovať aj rôzne investičné projekty, kultúrno-spoločenské či športové podujatia. Nechcem
vymenovávať, čo sa nám podarilo, ale myslím si, že aj z hľadiska rozpočtu obce sme toho pomerne dosť
spravili aj za pomoci vás, milí spoluobčania. Chcem sa vám aj touto formou poďakovať za pomoc, ktorou ste
sa podieľali na zveľaďovaní našej obce, ale aj pri organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských podujatí.

Je pred nami Nový rok 2015, ktorý je síce pre všetkých zvýraznený údaj v kalendári, ale pre každého z nás
znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho
roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať
začaté veci a nebáť sa prekážok, ktoré počas nastúpenej cesty prídu. Aj pre nastávajúci rok sa črtajú rôzne
možnosti hlavne cez dotácie, ako sa dostať k finančným prostriedkom, ktoré nám pomôžu zveľaďovať našu obec
a zvýšiť úroveň kvality života v nej. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale
i dobrej vôle, spolupráce, vzájomnej tolerancie a pomoci.
Vážení spoluobčania,
zo srdca Vám prajem, aby ste koniec roka prežili v pokoji a v novom roku nech máte viac krajších dní ako
tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia, ale hlavne pevné
zdravie a veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Ešte raz všetko dobré v roku 2015.
Váš

Ing. Erik Gemzický, PhD.
starosta obce

Nech Vás čaro a tajomstvo Vianoc povzbudí do všedných aj sviatočných dní
roka 2015 a nech každý má pokoj v duši, pevné zdravie, šťastnú rodinu a
príjemný život v našej obci!

Redakčná rada Ľubeľských novín

Vydáva: Obecný úrad v Ľubeli. Redakčná rada: Ing. Erik Gemzický, PhD. (predseda), PhDr. Bc. Mariana Magerčiaková, PhD.,
Mgr. Jana Mlynarčíková, Peter G. Hrbatý, Ing. Stanislav Morong, PhD.. Tlač: TELEM K&M, a.s. Liptovský Mikuláš.
Vyšlo v decembri 2014. Distribúcia vlastná.
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Vianočné oblátky na štedrovečernom stole
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Štedrú večeru v najkrajší deň v roku si určite nevieme predstaviť bez
tradičných vianočných oblátok. Je to štedrovečerné obradové jedlo z nekvaseného
cesta, pšeničnej múky a vody. Dnes sa už oblátky pečú len v niektorých
rodinách, kde krásne rozvoniavajú, väčšinou si ich však kupujeme v obchode. V
minulosti
piekli
a
roznášali vianočné oblátky
kňazi,
neskôr
ich
nahradili organisti alebo
učitelia. Dva alebo tri
dni pred Vianocami ich
školopovinné
deti
roznášali
do
rodín.
Oblátky
sa
formovali
horúcimi kliešťami a začali sa piecť hneď po Lucii z
obilia, mlieka a vajíčok, ktoré darovali ľudia z dediny.
Odovzdávanie oblátok
bolo
sprevádzané
vinšom
a
spevom
vianočných piesní.

Oblátky symbolizujú,
že
kresťania
pristupujú k svätému prijímaniu. Oblátka
má
funkciu
takzvanej
hostie,
čiže
predstavuje
posvätný
chlieb.
Keďže
Vianoce sú kresťanským sviatkom, telo
Ježiška prestavuje práve oblátka, ktorá
sa pri Štedrej večeri konzumuje s medom a
cesnakom. Dievčatám robili (alebo ešte aj robia) otcovia krížiky na čelo, aby
boli krásne a deťom, aby poslúchali. Cesnak bol považovaný za všeliek proti
chorobám.

ĽUBEĽSKÉ NOVINY vianoce 2014

Vianočné trhy

3

Druhú adventnú
nedeľu,
7. decembra 2014, sa uskutočnili v KD v Ľubeli
Vianočné trhy, ktoré spoločne
zorganizovali Obecný úrad v Ľubeli, Únia žien Slovenska a ZŠ s MŠ v Ľubeli. Žiaci so svojimi rodičmi, pani
riaditeľkou a triednou učiteľkou, pripravili množstvo vianočných dekorácií. Vianočné trhy priniesli pestrú
paletu výrobkov šikovných predajcov, tento rok ich bolo až 18.

Oblátky sa pečú v stroji s dvomi platňami, ktoré dávajú oblátke vzor. V minulom
režime nesmeli byť na oblátkach náboženské vyobrazenia. V tomto období ich
nahradili obrázky vetvičiek či svietnika.

POZVÁNKA na divadelné predstavenie

-PhDr. Bc. M. Magerčiaková, PhD.-

Dovoľte, aby som sa vám v mene divadelníkov prihovorila.

Každoročnou tradíciou v Ľubeli je, že na Vianoce pripravíme
premiéru divadelného predstavenia. Tento rok nás ale
zaskočil s tým , s čím človek neráta. Dve členky nášho
súboru stratili otcov a tak sme premýšľali, čo s Vianocami,
pretože hrať komédiu, tak, ako každý rok, by bolo ťažké. A
keďže Vianoce sú pre každého z nás časom rozprávok, pokoja
a nádejí, rozhodli sme sa, že tento rok dáme priestor tým,
ktorí sú pre nás najdôležitejší, najmilovanejší a najdrahšínašim deťom.

A tak Marika Nováková a Alena Nemcová nacvičujú pre vás s
deťmi rozprávku Medveď a víla. Tento môj príhovor je zároven
aj pozvánkou na prežitie tradičného, veríme, že krásneho
vianočného večera s naším ochotníckym divadlom.

Deti pre Vá zahrajú 25.decembra o 17.00 hodine.

Tešíme sa na Vás!

Marika Nováková
predsedníčka Ľubeľského ochotníckeho
divadla K. O. Urbana

-Mgr. Erika Miklášová-
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